
Renault CLIO  
GENERATION

Platnost ceníku od 15.4.2020. 20200406–15
*  Dodatečná sleva pro model Renault Clio Generation platí při využití značkového financování PREMIUM 30 000 Kč od Renault 

Finance! Renault Finance znamená financování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. 
Akční cena zahrnuje zvýhodnění a dodatečnou slevu v případě financování. Zvýhodnění není kumulovatelné s velkoodběratelskými 
podmínkami. 
Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. ZÁ
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Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

TEST 2012

Verze Ceníková cena Akční cena  
včetně financování

Generation

TCe 75 285 000 235 000

TCe 90 295 000 245 000

•  Manuální klimatizace
•  Rádio s odděleným displejem
•  Volant potažený kůží
•  Elektronický stabilizační systém ESC
•  Tempomat s omezovačem rychlosti

•  Elektricky ovládaná okna vpředu
•  LED denní svícení
•  Vnější zpětná zrcátka elektricky 

nastavitelná a vyhřívaná, asférická na 
straně řidiče

Přední mlhové světlomety 4 000 Kč 
Zadní parkovací senzory 5 000 Kč 
Pack Media Nav 7 500 Kč 

VYBRANÁ VOLITELNÁ VÝBAVASÉRIOVÁ VÝBAVA

ZVÝHODNĚNÍ
20 000 KČ

FINANCOVÁNÍ
PREMIUM 30 000 KČ

EXTRA DODATEČNÁ SLEVA 
NA VŮZ PŘI FINANCOVÁNÍ 
PREMIUM S RENAULT 
FINANCE.*



Generation

PAKETY
Pack Media Nav (multimediální a navigační systém Media Nav Evolution, Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 
formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, Jack a iPod, ovládání rádia pod volantem, výkon 4 x 20 W, mapové pokrytí východní 
Evropy)

7 500

Pack Media Nav Plus (zadní parkovací senzory multimediální a navigační systém Media Nav Evolution, Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, 
podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, Jack a iPod, ovládání rádia pod volantem, výkon 4 × 20 W, 
mapové pokrytí východní Evropy)

12 500

Pack Easy (Hands-free karta Renault, elektricky ovládaná zadní okna, impulzní ovládání okna řidiče) Nutno s Pack Media Nav nebo Pack Media Nav Plus 9 000
AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd •
Elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV •
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění •
Asistent rozjezdu do kopce •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách •
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce) •
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na straně řidiče i spolujezdce •
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech •
Systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech •
Bezpečnostní opěrky hlavy výškově nastavitelné na všech sedadlech •
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech •
Tempomat s omezovačem rychlosti •
VNĚJŠÍ VZHLED
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie •
Vnější kliky dveří v barvě karoserie •
Ocelové disky kol 16" flexwheel •
Disky kol z lehkých slitin 16", design Pulsize 5 000
Metalický lak 12 500
Speciální metalický lak červená Flamme 14 500
Pack Look Advantage (boční ochranné panely dveří černý plast, ozdobné lišty v barvě chromu) •
VNITŘNÍ VZHLED
Tmavý interiér •
Látkové čalounění Fortunate •
Palubní deska a prvky výplní dveří v černé barvě •
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
LED denní svícení •
Přední mlhové světlomety 4 000
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, asférická na straně řidiče •
Tónovaná skla •
Zatmavená zadní okna 2 000
Dešťový a světelný senzor 1 000
ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem •
Palubní počítač •

Zadní parkovací senzory
5 000 / Pack 
Media Nav 

Plus
Sada na opravu pneumatik (nelze s rezervou) •
Rezerva 2 000
KOMFORT
Manuální klimatizace •
Karta Renault •
Handsfree karta Renault Pack Easy
Výškově a podélně nastavitelný volant •
Volant potažený kůží •
Elektricky ovládaná okna vpředu •
Elektricky ovládaná okna vzadu Pack Easy
Impulzní ovládání okna řidiče Pack Easy
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče •
Odkládací schránka před sedadlem spolujezdce •
Úložné prostory v předních a zadních dveřích, úložný prostor před sedadlem spolujezdce •
Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3–2/3 •
Kryt zavazadlového prostoru •

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA



VOLITELNÁ VÝBAVA
Generation

MULTIMÉDIA
Systém Bass Reflex pro přední reproduktory •
Rádio s odděleným displejem (s Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 formátu, vstup USB a Jack, 
ovládání rádia pod volantem, kolébka na smartphone, podpora aplikace pro Android / iPhone R&GO, výkon 4 x 20 W) •

Multimediální a navigační systém Media Nav Evolution (navigační systém, Bluetooth® 
hands-free s funkcí audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, Jack 
a iPod, ovládání rádia pod volantem, 6 reproduktorů, výkon 4 x 20 W, základní mapové pokrytí)

Pack Media Nav /  
Pack Media Nav Plus

Mapové pokrytí střední a východní Evropy pro Media Nav Evolution*  Pack Media Nav /  
Pack Media Nav Plus

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč
*  mapové podklady pro menší sídla neobsahují č.p.

SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

TCe 75 TCe 90
Smluvní záruka Renault (5 let / 100 000 km)   •   •
Navýšení krytí záruky na 150 000 km* 3 990 3 990
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 60 000 km

11 490
20 590

11 490
20 590

Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 100 000 km

15 490
24 790

15 490
24 790

• v ceně vozidla 
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu.
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu. 

PNEUMATIKA

MOTRIO WINTER FAR AWAY
185/65 R15 92T

F C  70 dB

KOMPLET  
S PLECHOVÝM DISKEM 

MOTRIO WINTER FAR AWAY
185/65 R15 92T

F C  70 dB

KOMPLET  
S HLINÍKOVÝM DISKEM 

NOKIAN WR D3
195/55 R16 87T

C B  72 dB

1 139 Kč/ks
4 556 Kč/sada 4 ks

2 969 Kč/ks
11 876 Kč/sada 4 ks

4 599 Kč/ks
18 396 Kč/sada 4 ks

  špičková kvalita

  renomovaný výrobce

  ventilek Standard

  disk Standard Black

  montáž

  ozdobný kryt kola

  ventilek Standard

  disk Passion Silver

  montáž

  středová krytka

   rozšířená garance  

na pneu

VYSVĚTLIVKY:   valivý odpor     brzdné vlastnosti na mokru     třída hlučnosti – vnější hlučnost v dB
Pneumatiky Motrio jsou privátní značkou založenou na úzké spolupráci odborníků Renault Group s předním světovým výrobcem pneumatik. Představují reálnou alternativu prémiových značek 
optimalizovanou pro potřeby vozů Renault s vynikajícím poměrem kvalita/cena. Více informací naleznete zde.

Nabídka platí do 31. 05. 2020 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Renault. Všechny uvedené ceny jsou v Kč a včetně DPH. Uvedené ceny kompletů jsou včetně ozdobných 
krytů kol / středových krytek a montáže. Montáž zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží). Ozdobné kryty kol / středové krytky jsou poskytnuty dle aktuální dostupnosti. 
Rozšířená garance na pneumatiku je poskytnuta na dobu jednoho roku od koupě kompletního kola s hliníkovým diskem na neúmyslná neopravitelná poškození pneumatiky (např. 
průrazy, propíchnutí apod.). Zákazníkovi bude v takovém případě nabídnuta nová pneumatika, viz podmínky na www.renault.cz. Kompletní nabídku disků naleznete na https://disky.
renault.cz nebo u svého prodejce. Akční nabídku samostatných pneumatik najdete na https://pneumatiky.renault.cz nebo u svého prodejce. Aktuálnost doporučených cen konzultujte, 
prosím, u participujících partnerů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik

https://www.renault.cz/vas-vuz-renault-a-vy/sit-renault/udrzba/pneumatiky-tlumice-a-brzdy.html


Využijte cenového 20% zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků příslušenství:

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

 

BALÍKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hliníkové střešní tyče 3 990
Vnitřní prahy dveří - přední 1 790
Nosič jízdního kola na střešní tyče 3 090
Loketní opěrka pro sedadlo řidiče – koženka, vzhled karbon 4 290
Textilní koberce Premium 1 590
Gumové koberce 1 590
Vana zavazadlového prostoru 1 290
Síť zavazadlového prostoru - horizontální nebo vertikální   1 090
Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, pracovní rukavice, lano, výstražná vesta a trojúhelník)   999
Mechanické zabezpečení řadící páky Construct 5190

Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže. 
Uvedené ceny balíků příslušenství jsou již po slevě s DPH a bez montáže.

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT

Hliníkové střešní tyče, vana zavazadlového prostoru 
oboustranná, gumové koberce.

Cena 5 490 Kč

Tažné zařízení demontovatelné vč. kabeláže,  
vana zavazadlového prostoru oboustranná, gumové koberce.

Cena 12 490 Kč

Shark anténa, textilní koberce Premium,  
vnitřní prahy dveří - přední.

Cena 3 790 Kč

Textilní koberce Premium, loketní opěrka, vana zavazadlového 
prostoru oboustranná.

Cena 5 790 Kč



MOTORIZACE TCe 75 TCe 90
Typ převodovky Manuální 5stup. Manuální 5stup.
Zdvihový objem (cm3) 898 898
Palivo benzín benzín
Počet válců / ventilů 3 / 12 3 / 12
Typ vstřikování nepřímé nepřímé

Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 56 / 76
při 5 500

66 / 90  
při 5 500

Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min) 120 při 2 500 140 při 2 250
Emisní norma Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperace energie při brzdění ano ano
PNEUMATIKY*

185/65 R15 88T 185/65 R15 88T
195/55 R16 87H 195/55 R16 87H

VÝKONY
Zrychlení 0–100 km/h (s) 12,9 12,1
Maximální rychlost (km/h) 172 178
SPOTŘEBA A EMISE (NEDC - BT) **
Městský provoz / mimoměstský provoz / průměrná spotřeba (l) 6,2–6,5/4,3–4,7/5–5,4 6,1–6,6/4,3–4,5/5–5,2
Emise CO2 (g/km) 114–122 114–120
SPOTŘEBA A EMISE (WLTP) ***
Kombinovaná spotřeba 5,8–6,4 5,8–6,4
Emise CO2 (g/km) 131–144 131–144
Objem palivové nádrže 45 45
ROZMĚRY A HMOTNOSTI****
Objem zavazadlového prostoru (l)1) 300 300
Provozní hmotnost (kg) 1 165 1 165
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 601 1 630
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 200 1 200
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 580 580

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

 

 

 

 

 

1506  mm 

4062  mm 1945 mm 

851   mm 2589  mm 622  mm 
905  mm 

1506   mm 

1448 mm 

*   Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí 
případně Váš prodejce.

**       Od září 2018 jsou všechny nové vozy homologovány podle protokolu WLTP – nových celosvětově harmonizovaných zkušebních postupů pro lehká vozidla. Pro lepší 
pochopení bylo stanoveno přechodné období, během něhož jsou hodnoty spotřeby paliva a emise výfukových plynů testované v rámci WLTP zpětně překládány do 
starého protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto přechodné období se liší v závislosti na zemi. Více informací na https://www.renault.cz/renault-svet/nove-predpisy.html

***      Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel  
v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách  
a profilu trasy.

****  Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
1) Platí pro verzi bez audiosystému Surround Sound System Bose.

Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. 
V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem 
zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. 
Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.


